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เรื่อง ค าอธิบาย และการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3  ปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิัท พพีี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งค าอธิบาย และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลหารด าเนินงานไตร
มาส 3 ปี 2563 ตามรายละเอยีดดงันี ้
 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร                                                                    
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่3 ปี 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 449.83 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวน์ า้ รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวเ์ลีย้ง และรายไดจ้ากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
เท่ากบั 353.67 ลา้นบาท 91.66 ลา้นบาท และ 4.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งรายไดด้งักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 78.62 รอ้ยละ 
20.38 และรอ้ยละ 1.00 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดับ บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลงรอ้ยละ 22.50  
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 19.20 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั 

โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 7.65 ลา้นบาท ซึ่งขาดทุนลดลงรอ้ยละ 98.81  
เมื่อเปรียบเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากในปีก่อนบรษิัทมีการรบัรูข้าดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
จ านวน 760.82 ลา้นบาท   

งบกำรเงนิรวม ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย  449.83 556.69 (106.86) -19.20% 

รายไดอ้ื่น 21.33 51.27 (29.94) -58.40% 

 รวมรายได ้ 471.16 607.96 (136.80) -22.50% 

ตน้ทนุขาย  383.50 453.83 (70.33) -15.50% 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  63.34 79.27 (15.93) -20.10% 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - 12.05 (12.05) -100% 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ - 760.82 (760.82) -100% 

 รวมค่าใชจ้่าย  446.84 1,305.97 (859.13) -65.78% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 24.32 (698.01) 722.33 103.48% 



ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  (20.84) (32.93) (12.09) -36.71% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 3.48 (730.94) 734.42 100.48% 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (11.13) 90.50 (101.63) -112.30% 

 ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด  (7.65) (640.44) 632.79 98.81% 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ 
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์น ้าเท่ากับ 353.67 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 28.66  

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรบัอุตสาหกรรมการเลีย้งกุง้ เนื่องจากพบปัญหาเรื่องโรคระบาดตวัแดงดวงขาวอย่างรุนแรง โรคขีข้าว โรคตายด่วนในกุง้ 

บวกกับสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้รมประมงประกาศลดราคาอาหารกุง้เพื่อช่วยลดตน้ทุนการ
ผลิตใหใ้หเ้กษตรกร จึงท าใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารกุง้ลดลงรอ้ยละ 25.24 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรบัอุตสาหกรรมการเลีย้งปลา เนื่องจากพบปัญหาอตัราการเจริญเติบโตชา้  บวกกับสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าใหก้รมประมงไดป้ระกาศลดราคาสินคา้อาหารปลาเพื่อช่วยลดตน้ทนุการผลิตใหเ้กษตรกร ส่งผลใหร้ายไดจ้าก
การขายอาหารปลาลดลงรอ้ยละ 32.68 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวเ์ลีย้ง 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์เลีย้งเท่ากับ  91.66 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 102.56  

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จ านวน 4.50 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 71.06 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการปรบัปรุง ปัจจบุนันีบ้ริษัทมีโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่สามารถจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง   

1.2 ตน้ทนุขำย 

ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากตน้ทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนขายเท่ากับ 383.50 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.50 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 66.33 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 36.53 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 35.51  

 



1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับ 63.34 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 15.93 บาทคิดเป็นรอ้ยละ 
20.10 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาวะของโควิด-19 ที่มีผลกระทบในเชิงกว้าง และทางบริษัทมี
นโยบายควบคมุค่าใชจ้่ายที่อาจไม่จ าเป็น จึงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 

1.5 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ลดลงจ านวน 12.05 คิดเป็นรอ้ยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากในไตรมาส 3 
ปี 2562 ทางบริษัทรบัรูค้่าเผ่ือเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เนื่องจากทางบริษัทไม่ไดร้บัช าระคืนในวันที่ครบก าหนดตาม
สญัญา 

1.6 ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน  

เนื่องจากในปีก่อนบริษัทไดจ้ าหน่ายหลกัทรพัยใ์นระหว่างปี โดย ณ วนัท่ีจ าหน่ายมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรพัยม์ีมลูค่า

ต ่ากว่าราคาทนุของหลกัทรพัย ์ท าใหบ้รษิัทรบัรูผ้ลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 760.82 ลา้น

บาท  

1.7 ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ   

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 7.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.01 บาทต่อหุน้    

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ     

2.1 สินทรัพย ์

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จ านวน 2,300.08 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 157.18 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.40 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินคา้คงเหลือ จ านวน 92.44 ลา้นบาท 

จากการท่ีบรษิัทมีนโยบายควบคมุปรมิาณสินคา้คงคลงั 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,955.93 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 จ านวน 57.18 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.84 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบรษิัทไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนจ านวน 93.90 ลา้น

บาท  

สดัส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 5.68 เท่า และ 

4.53 เท่า ตามล าดบั 

 



2.3 ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 344.15 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 100.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.52 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2563 

จ านวน 60.61 ลา้นบาท และผลขาดทนุจากใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีหมดอายใุนระหว่างงวด จ านวน 38.71 ลา้นบาท 

สภำพคลอ่ง 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 264.69 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 14.72 ลา้นบาท และกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 184.52 

ลา้นบาท  และมีผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 75.00 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลง 9.55 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 35.99 

ลา้นบาท            

สรุปสถำนกำรณอ์ตุสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3/2563 

การเลีย้งกุง้ในปัจจุบนัแนวโนม้การเลีย้งลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปริมาณฝนมี

ปริมาณที่สูงมาก เขา้สู่ฤดูมรสมุ การเลีย้งค่อนขา้งยาก ความเค็มลดลง บางพืน้ที่ความเค็มต ่าซึ่งไม่เหมาะส าหรบัการเลีย้งกุง้

กุลาด า และการเลีย้งกุง้ขาวที่มีความหนาแน่นสงู (300,000 ตัว/ไร่) ซึ่งมีผลต่ออัตราการรอดชีวิต ในช่วงนีม้ีโรคระบาดตัวแดง

ดวงขาว, EMS และโดยเฉพาะโรคขีข้าวมีประมาณ 80% ของพืน้ท่ี  ราคากุง้ขาวมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่ไซซ ์100 

ตวั/กก. จากที่ราคา 120 บาท เหลือ 100 บาท ลดลง 20 บาท/กก.  ส่วนกุง้กลุาด าการส่งออกกุง้เป็นไปจีนท าไดน้อ้ย สาเหตุจาก

เที่ยวบินนอ้ยลง มีผลกระทบกับราคาขาย จากไซซ ์40 ตัว/กก. ซึ่งกุง้เป็นมีราคาขาย 250-280 บาท  ปัจจุบันจ าเป็นตอ้งขาย

ผลผลิตเป็นกุง้ตม้หนา้โรงงาน ซึ่งก าหนดมาตรฐานสงู และราคาต ่ากว่ากุง้ขาวเมื่อเปรียบเทียบที่ไซซเ์ท่ากนั   แมว้่าทางชมรมผู้

เลีย้งกุง้แห่งประเทศไทยมีการยื่นหนงัสือเพื่อใหร้ฐับาลแกไ้ขปัญหาเรื่องราคาขายที่ตกต ่า ซึ่งปัจจบุันยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวได ้ เกษตรจึงเปล่ียนจากการเลีย้งกุง้กุลาด า มาเป็นกุง้ขาว 90% ของพืน้ที่  เพราะกุง้ขาวสามารถเลีย้งที่อัตราความ

หนาแน่นที่สงูกว่า ระยะเวลาการเลีย้งสัน้กว่า อตัราการรอดชีวิตดีกว่า และไดผ้ลผลิต/ไรม่ากกว่า 

แนวโน้มอตุสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 4/2563 

           การลงกุง้ใหม่มีปริมาณลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนตน้หนาว มีความเส่ียงต่อการระบาดของเชือ้ไวรสัตวัแดงดวง
ขาว (WSSV) มีผลท าใหกุ้ง้เสียหายรุนแรงในปลายไตรมาสที่ 4 เกษตรกรจึงหลีกเล่ียงการเลีย้ง และมีผลท าใหผ้ลผลิตออกสู่
ตลาดลดลงตามปริมาณการเลีย้ง กุ้งอายุ 90-120 วนั ไซซข์นาด 30-40 ตวั/กก. จะมีปริมาณผลผลิต 15-20% ของปริมาณกุง้
ทัง้หมดในพืน้ที่การเลีย้ง จากการท่ีผลผลิตเขา้สู่ตลาดนอ้ยท าใหร้าคากุง้ขาวปรบัตวัสงูขึน้อีกครัง้ สดัส่วนการเลีย้งเกษตรกรยงั
เลีย้งกุง้ขาว 95% และกุง้กุลาด า 5% ของพืน้ที่เท่านัน้ เนื่องจาก ราคากุง้ขาว ผลผลิต/ไร่ ดีกว่ากุง้กุลาด า เพราะสาเหตุปัญหา



เที่ยวบินของสายการบินต่างๆ ท่ีส่งออกกุง้เป็นไปจีน และฮ่องกง นอ้ยลง และปริมาณการเลีย้งมีความหนาแน่นนอ้ยกว่ากุง้ขาว 
2-3 เท่า 

สรุปสถำนกำรณก์ำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 3/2563 

การเลีย้งปลามีปรมิาณเพิ่มสงูขึน้ เพราะเขา้ฤดฝูนท าใหม้ีปรมิาณน า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ และระดบัน า้เหนือเขื่อนบาง
พืน้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ แต่ปรมิาณการใชอ้าหารลดลง 30% เนื่องจากสภาวะอากาศที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อตัราการ
เจรญิเติบโตชา้กวา่ปกติ ลกูพนัธุป์ลายงัผลิตป้อนออกสู่ตลาดไม่ทนัต่อความตอ้งการของเกษตรกรสาเหตจุากอตัราการรอดชวีิต
ต ่า การระบาดของโรคของปลานลิ คือ ปรสิตภายนอก และเชือ้แบคทีเรีย คือ สเตรปโตคอคโคซิส แต่เกษตรยงัสามารถควบคมุโรค
ได ้ในเขตบางพืน้ท่ีระดบัน า้ต ่า จะมีผลกระทบท าใหป้ลาน็อคน า้ เพราะปรมิาณออกซเิจนละลายในน า้นอ้ย คือ ต ่ากวา่ 3 พีพีที 
ผลผลิตปลาเนือ้ที่ออกสู่ตลาดยงัไม่ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค ส่งผลใหร้าคาปลาปรบัตวัสงูขึน้ ปลาทบัทิมกระชงั ขนาด 
800-900 กรมั ราคา 76-78 บาท/กก., ปลานิลกระชงัราคา 65-66 บาท ส่วนปลานิลบ่อดิน ราคา 50-54 บาท/กก. 

แนวโน้มกำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 4/2563 

ปรมิาณพืน้ท่ีการเลีย้งปลายงัมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ปรมิาณน า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติ และน า้เหนือเขื่อนเพิ่มมากขึน้ จาก
ปรมิาณน า้ทีสงูขึน้ท าใหอ้ณุหภมูนิ า้ลดลงท าใหป้รมิาณออกซเิจนที่ละลายในน า้สงูขึน้ ท าใหค้วามเสียหายจากปลาตายลดลง 
และตลาดปลาที่สามารถระบายผลผลิตไดด้ี ราคาปรบัตวัสงูขึน้ โรงเพาะเพิ่มก าลงัการผลิตลกูปลาป้อนออกสูต้ลาดตามความ
ตอ้งการของเกษตรกร ดงันัน้เกษตรกรจึงมีการเรง่การลงเลีย้งปลาอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 การระบาดของโรคติดเชือ้ของ
ปลานิล คือ สเตรปโตคอคโคซิส ซึ่งมมีีการระบาดรุนแรงช่วงฤดหูนาว ปัจจบุนัเกษตรกรมีวิธีการจดัการท่ีสามารถควบคมุโรคใหอ้ยู่
ในวงจ ากดัได ้ 

สรุปสถำนกำรณส์ตัวเ์ลีย้ง ไตรมำส 3/2563 

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในประเทศ การส่งออกไดม้ากขึน้ เพิม่สงูจากไตรมาศที่ 2 มีปรมิาณ 10-15%  
เนื่องประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่มีคณุเป็นท่ียอมรบัของต่างประเทศ และอาหารส าเรจ็ยงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะอาหารสตัว์
แบบแหง้ ประกอบมีผลกระทบจากปัญหาการแพรร่ะบาดของไวรสั  โคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019  (COVID-19)  นอ้ยกว่าประเทศ
อื่นอีกทัง้รฐับาลไทยสามารถจดัการควบคมุได ้ ท าใหป้รมิาณการส่งออกไปยงัยโุรป ญ่ีปุ่ น ตะวนัออกกลาง และประเทศเพื่อน
บา้นในกลุ่มอาเซียนซึง่เป็นตลาดใหญ่ ทัง้มาเลเซีย, อินโดนีเซยี และสิงคโปร ์ท าไดม้ากขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

แนวโน้มอำหำรสัตวเ์ลีย้ง ไตรมำส 4/2563 

ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในไตรมาสที่ 4 มีการคาดการณว์่ายอดขายมปีรมิาณสงูกว่าไตรมาสที่  3  โดยปรมิาณการใชสิ้นคา้
ภายในประเทศ และยอดการส่งออกมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ประมาณ 5%  สตัวย์งัเป็นท่ีนิยม และมีผลกระทบจากฤดกูาลหรือ
สภาวะอากาศนอ้ยกว่าสตัวน์ า้ ดงันัน้ในชว่งเดือน ต.ค-พ.ย. 63 มกีารสั่งสต็อคสินคา้ เพื่อปิดยอดขายปี 63 ในชว่งเดือนกล่าวยงั
มียอดคงที่ต่อเนื่องจากปลายไตรมาสที่ 3  และลดลงในช่วง เดือน ธ.ค. 63 
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